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Prezentare generală
Acest proiect a vizat susținerea Universității din București pentru evaluarea IOSUD și a
domeniilor de studii universitare de doctorat din structura acestuia.
Scop general și obiective
Plecând de la prevederile legale în vigoare proiectul și-a propus să răspundă necesității
stringente de asigurare a calității și a condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de
învățământ în cadrul ciclului de doctorat în cadrul Universității din București, astfel încât
studenții doctoranzi să fie scutiți de o serie de consecințe care nu le sunt imputabile, având în
vedere faptul că evaluarea studiilor universitare de doctorat trebuia finalizată în 2021.
Descriere:
În perioada mai 2021-decembrie 2021 a avut loc procesul de evaluare externă a IOSUD și a
domeniilor de studii universitare de doctorat din cadrul Universității din București. Evaluarea
a fost realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
(ARACIS), cu respectarea legislației specifice. În procesul de evaluare au fost implicați și
experți străini, astfel că vizita de evaluare a presupus asigurarea de către UB a interpretării
simultane din limba română în limba engleză și, de asemenea, din limba engleză în limba
română. Procesul de evaluare a fost finalizat prin prezentarea propunerilor echipei de evaluare
în ședința Consiliului ARACIS din data de 28 decembrie 2021.
Justificarea necesității (contribuții la planul strategic și sau la rezolvarea unor probleme
concrete):
Interes național: Programul de Guvernare 2020-2024




O problemă sistemică, ce cauzează irosirea unei părți greu de cuantificat din bugetul național,
este lipsa unei evaluări riguroase a Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare (INCD), a
Institutelor Academiei Române (I-AR), a Universităților (pe partea de cercetare, inclusiv
Școlile doctorale), a Instalațiilor și Obiectivelor de Interes Național (IOIN) precum și a
Infrastructurilor de Cercetare (IC).
Evaluarea și reforma școlilor doctorale, inclusiv prin evaluarea calității procesului
educațional din cadrul acestui parcurs academic, pentru creșterea performanței școlilor
doctorale, în condiții de transparență, etică și integritate academică.

Interes instituțional:
Strategia Universității din București pentru perioada 2020-2023 de a asigura programe de studii la
standarde înalte de calitate pe toate palierele.

Rezultate așteptate
-

-

Evaluarea Universității din București ca instituție organizatoare de studii universitare de
doctorat.
Evaluarea celor 19 domenii de studii universitare de doctorat din cadrul Universității din
București

Sustenabilitate & Impact




Pe termen lung, evaluarea externă se va traduce în programe de studii universitare de doctorat de
înaltă calitate, aliniate cerințelor europene şi de competitivitate pe plan european şi internaţional.
Acestea vor contribui la dezvoltarea şi realizarea personală a studenţilor, precum şi la îmbunătăţirea
continuă a calităţii vieţii, a culturii şi economiei naţionale într-un cadru european.
Asigurarea calității programelor de studii doctorale creează premise pentru atingerea obiectivului
de dezvoltare inteligentă a României prin investiții susținute în inovare.

Bugetul proiectului, în valoare de 647.970 lei, a acoperit cheltuielile cu plata taxei de evaluare
externă către ARACIS și cheltuielile generate cu asigurarea interpretărilor simultane.

